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Base Nacional Curricular será tema
de debate público na Assembleia

Pollyanna Maliniak – 23/2/16

O debate público sobre a base curricular será realizado no Plenário, a partir das 9h30

realizada a reunião das Co-
missões de Cultura e de Edu-
cação sobre o reconhecimen-
to do conjunto arquitetônico 
da Pampulha. 

Nova homenagem ao 
escritor Murilo Rubião está 
marcada para as 19 horas, na 
Comissão de Cultura. 
Quinta-feira (2) – Com o ob-
jetivo de debater o turismo 
e as potencialidades de Cur-
velo, a Comissão de Desen-
volvimento Econômico pro-
move, às 10 horas, audiência 
no município. Às 19 horas, as 
Comissões de Assuntos Mu-
nicipais, de Direitos Huma-
nos e de Meio Ambiente vão 
abordar o decreto que cria o 
Parque Estadual Serra do Ou-
ro Branco e os projetos de lei 
que envolvem o parque.
Sexta-feira (3) – Em Reunião 
Especial de Plenário, às 19 ho-
ras, a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado (Fapemig) 
será homenageada, pelos 
seus 30 anos.

Quarta-feira (1º/6) – Dar 
prosseguimento à criação da 
Associação Nacional pela Res-
trição da Propaganda de Bebi-
das Alcoólicas é um dos pro-
pósitos da presença da Comis-
são de Prevenção e Combate 
ao Uso de Crack e Outras Dro-
gas no 32° Congresso Nacio-
nal de Secretarias Municipais 
de Saúde, que será realizado 
em Fortaleza (CE), a partir das 
8 horas.

Em visita à Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), em Be-
lo Horizonte, às 9 horas, a Co-
missão de Saúde, vai analisar 
a produção de medicamen-
tos e vacinas, assim como a 
incineração de medicamen-
tos estocados e vencidos.

No Plenarinho IV da 
 ALMG, a mesma comissão 
debate, às 15 horas, o finan-
ciamento, por parte do poder 
público, dos hospitais priva-
dos conveniados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). Às 
16h15, no Plenarinho I, será 

O centenário de nascimen-
to do escritor Murilo Rubião 
será lembrado, em homena-
gem no Plenário, às 19 horas.
Terça-feira (31) – A Comissão 
de Segurança Pública realiza 
nova audiência pública para 
abordar a conduta da Polí-
cia Militar na cerimônia de 
entrega da Medalha da In-
confidência, em Ouro Preto, 
no último dia 21 de abril. A 
reunião será às 9 horas, no 
Plenarinho IV.

Duas atividades estão 
programadas para as 14h30. 
No Teatro, a Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas vai 
discutir o Projeto de Lei (PL) 
3.196/16, que regulamenta a 
exposição e a venda de pro-
dutos derivados do tabaco. A 
Comissão de Saúde, por sua 
vez, irá visitar o hospital Go-
vernador Israel Pinheiro, na 
Capital, para verificar a infra-
estrutura e as condições de 
trabalho da instituição.

A Assembleia promove hoje, 
a partir das 9h30, no Plená-
rio, o debate público Base 
Nacional Comum Curricular: 
Em busca da qualidade e da 
equidade na educação, com 
o objetivo de promover uma 
reflexão acerca da forma-
ção escolar no País. Duran-
te o evento, também serão 
abordadas as contribuições 
das Casas Legislativas para o 
aprimoramento do ensino e 
as possíveis implicações da 
padronização curricular para 
a diversidade na educação. 

Outra atividade prevista 
para esta semana é uma au-
diência pública conjunta das 
Comissões de Cultura e de 
Educação, na qual será discu-
tido o processo de reconhe-
cimento do conjunto arqui-
tetônico da Pampulha como 
Patrimônio Cultural da Huma-
nidade pela Unesco. Confira 
os destaques.
Hoje (30) – A abertura do de-
bate público contará com a 
participação da secretária es-
tadual de Educação, Macaé 
Evaristo. Também foram con-
vidados a participar das ativi-
dades deputados dos estados 
de Sergipe, Mato Grosso, Ma-
to Grosso do Sul, Ceará, Santa 
Catarina, Amazonas, Rondô-
nia e Piauí. O encerramento 
do evento está previsto para 
as 17 horas.

No município de Carmo 
do Rio Claro, o programa Pró-
-Genética, que visa à melho-
ria da qualidade do rebanho 
bovino mineiro, será tema 
de reunião da Comissão de 
Agropecuária e Agroindús-
tria, às 13 horas. Em Ribeirão 
das Neves, às 14h30, a Co-
missão de Administração Pú-
blica vai verificar, in loco, as 
condições de infraestrutura 
da Penitenciária José Maria 
Alkimim.
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oposição anuncia que vai obstruir 
tramitação da reforma administrativa

com o parlamentar, a oposi-
ção não possui “escopo mo-
ral para falar de legitimidade 
ou autoridade, quando tem 
um ex-governador (Eduardo 
Azeredo) já condenado pela 
Justiça, que continua livre, 
e outro, citado 10 vezes em 
delações (o senador Aécio 
Neves), que continua incólu-
me, sem sequer ser lembrado 
nesses discursos”.

Para o deputado Durval 
Ângelo, não existem provas 
contra Pimentel e a inocência 
dele será esclarecida. Ele ain-
da rebateu as acusações de 
que a reforma administrativa 
não trará economia.

vai recolher assinaturas para 
a instalação de uma CPI para 
investigar denúncias de irre-
gularidades no governo de 
Pimentel. 
outro lado – Também em 
entrevista coletiva, o líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), rebateu as acu-
sações. Ele avalia que os de-
putados da oposição não têm 
força para conduzir o proces-
so de obstrução, que classi-
ficou de “factoide”. Sobre as 
denúncias contra Fernando 
Pimentel, ele ponderou que o 
governador foi apenas citado 
em uma delação, o que não 
configura crime. De acordo 

parlamentar levou em conta 
as denúncias que envolvem 
Fernando Pimentel, investi-
gado pela Operação Acrôni-
mo, da Polícia Federal. Ainda 
de acordo com o deputado, 
as acusações do empresário 
mineiro Benedito Rodrigues 
de Oliveira Neto, conhecido 
como Bené, em delação pre-
miada feita à Procuradoria 
Geral da República, endos-
sam a medida.

Para o deputado Felipe 
Attiê (PTB), Pimentel preten-
de desfazer a estrutura mon-
tada pelo governo do PSDB. 
Já o deputado Sargento Ro-
drigues (PDT) informou que 

O líder do Bloco Verdade e 
Coerência, deputado Gustavo 
Corrêa (DEM), anunciou, na 
última quarta-feira (25), em 
entrevista coletiva na Assem-
bleia, que os parlamentares 
de oposição ao governador 
Fernando Pimentel (PT) vão 
obstruir a tramitação dos 
projetos que compõem a pro-
posta de reforma administra-
tiva do Estado.

O representante da opo-
sição alegou que, no mo-
mento, o governador não 
possui legitimidade para 
apresentar qualquer projeto 
à ALMG. Segundo Corrêa, 
o posicionamento do bloco 

ComiSSÕeS

Álcool é a porta de entrada para as drogas
Ricardo Barbosa

A publicidade de bebidas alcoólicas foi criticada durante a reunião

talação, no município, de um 
Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps) e de um Caps-AD, 
voltado somente para o aten-
dimento de dependentes de 
álcool e drogas.

Os vereadores mante-
nenses Roberto Machado e 
Robério Costa apoiaram a rei-
vindicação. Machado acres-
centou que já existe a autori-
zação para instalação do Caps 
na cidade. Segundo Costa, o 
problema é a falta de recursos 
para a sua implementação. 
funcionamento de bares – 
O coordenador do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas (Proerd) no municí-
pio, subtenente Wender Fer-
reira, informou que a Câmara 
Municipal aprovou, recente-
mente, uma lei que prevê o 
fechamento de bares e simi-
lares à meia-noite, de segun-
da a sexta, e às 2 horas da 
manhã, nos fins de semana. 

No entanto, o capitão 
Lindomar Batista de Oliveira, 
comandante da 159ª Compa-
nhia de Mantena, ponderou 
que, mesmo com a lei em 
vigor, ainda é expressivo o 
consumo de álcool em bares 
e espaços públicos. 

O deputado também clas-
sificou como preocupantes o 
fato de jovens experimenta-
rem cada vez mais cedo o ál-
cool e a homogeneização do 
uso da substância, uma vez 
que, atualmente, pessoas de 
todos os sexos, raças e perfis 
de renda consomem bebidas. 

Por esses motivos, ele 
ponderou que não haverá 
avanços no combate ao con-
sumo de álcool sem que a le-
gislação que trata da publici-
dade das bebidas seja modi-
ficada. Conforme explicou, a 
Lei 9.294 excluiu a cerveja da 
definição de bebida alcoólica. 

Nesse sentido, Antônio 
Jorge apresentou a campa-
nha “Cerveja também é álco-
ol”, cujo objetivo é coletar 1,5 
milhão de assinaturas para a 
apresentação de um projeto 
de lei de iniciativa popular, no 
qual será proposta a inclusão 
da cerveja no rol de bebidas 
alcoólicas.
Caps – Giselda Kênia de Olivei-
ra, coordenadora do Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas) 
de Mantena, solicitou ao de-
putado e à ALMG que cobrem 
do governo do Estado a ins-

a necessidade de adequação 
da Lei Federal 9.294, de 1996, 
que estabelece restrições ao 
consumo e à publicidade de 
bebidas. 

Para desfazer o mito em 
torno da maconha como o 
agente catalisador de outros 
vícios, Antônio Jorge se valeu 
de uma pesquisa recente do 
Journal School of Health, dos 
Estados Unidos. O trabalho 
aponta que a bebida alcoó-
lica é a primeira substância 
consumida por aqueles que 
mais tarde apresentam gra-
ves problemas relacionados 
ao uso de entorpecentes. 

Ao contrário do que prega o 
senso comum, é o álcool, e 
não a maconha, a verdadeira 
porta de entrada para outras 
drogas. Com essa afirmação, 
o deputado Antônio Jorge 
(PPS) surpreendeu, na última 
quarta-feira (25), alguns dos 
participantes de audiência 
pública da Comissão de Pre-
venção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas, reali-
zada em Mantena, no Vale do 
Rio Doce.

Na reunião, foram deba-
tidos o impacto da propagan-
da no consumo de bebidas 
alcoólicas entre os jovens e 
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Profissionais da saúde cobram retomada 
das obras dos hospitais regionais

ComiSSÕeS

PL dispõe sobre educação escolar indígena 
tado, as diretrizes de sua or-
ganização, assim como seus 
objetivos. Entre estes, des-
tacam-se a valorização das 
culturas indígenas, com sua 
diversidade étnica e linguís-
tica, e o fortalecimento das 
práticas socioculturais das 
comunidades. 

povos indígenas têm direi-
to a uma educação escolar 
especializada, diferenciada, 
intercultural, multilíngue e 
comunitária.

A proposição estabelece 
os princípios que orientarão 
a educação escolar desse 
estrato da população no Es-

analisada no Plenário.
O presidente da comis-

são e relator do projeto, de-
putado Paulo Lamac (Rede), 
esclareceu, em seu parecer, 
que a Constituição Federal e 
a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei Federal 9.394, 
de 1996) preveem que os 

O Projeto de Lei (PL) 735/15, 
que dispõe sobre a educação 
escolar indígena em Minas 
Gerais, recebeu parecer de 
1º turno favorável da Comis-
são de Educação, Ciência e 
Tecnologia na última quar-
ta-feira (25/5/16). A matéria 
está pronta, agora, para ser 

Willian Dias

Comissão debateu as dificuldades enfrentadas por instituições públicas de saúde no Estado

Autor do requerimento 
para a realização da reunião, 
o deputado Carlos Pimenta 
(PDT) censurou as “explica-
ções evasivas do governo do 
Estado” sobre a paralisação 
das obras de construção dos 
hospitais regionais e propôs 
a união de esforços de polí-
ticos, gestores hospitalares e 
lideranças do setor para que 
a reivindicação de retomada 
das obras ganhe força.

Já o deputado Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) criti-
cou o governo do Estado por, 
segundo ele, ter anunciado, 
em propagandas, o anda-
mento das obras e, na práti-
ca, ter abandonado o projeto. 
“Vamos continuar cobrando. 
Não podemos conviver com 
burocracia e desperdício do 
dinheiro público”, ressaltou.

Nanuque e da Santa Casa 
de Misericórdia de Montes 
Claros apresentaram as difi-
culdades enfrentadas pelas 
instituições, causadas pela 
falta de financiamento. “Nos-
so cenário é realmente dolo-
roso. Se não encontrarmos 
uma solução, não teremos 
como sustentar esse quadro”, 
resumiu o provedor da Santa 
Casa de Montes Claros, Heli 
de Oliveira Penido. 
Críticas – Os deputados pre-
sentes à audiência marcaram 
seus pronunciamentos com 
críticas ao PT e aos governos de 
Dilma e Pimentel, culpando- 
-os pelos problemas na saúde 
do Estado e do País. O depu-
tado Arlen Santiago (PTB) afir-
mou que, na gestão de Dilma, 
23 mil leitos hospitalares fo-
ram fechados no Brasil.

dente do Conselho Regional 
de Medicina de Minas Gerais 
(CRM-MG), Fábio Augusto de 
Castro Guerra, como o prin-
cipal entrave. “Não há dúvi-
da de que a regionalização 
da saúde é fundamental. O 
problema passa pela lógica 
do financiamento”, disse.
Sobrecarga – A paralisação das 
obras de construção dos hospi-
tais regionais acaba por afetar 
também outras instituições. 
Sem regionalização, os pacien-
tes do interior acabam recor-
rendo aos grandes centros, 
sobrecarregando algumas uni-
dades, conforme explicaram o 
representante do conselho e o 
presidente do CRM. 
Dificuldades – Durante a reu-
nião, representantes do Hos-
pital das Clínicas da UFMG, 
do Hospital Municipal de 

Parlamentares, gestores de 
instituições hospitalares e li-
deranças do setor de saúde 
querem a imediata retomada 
das obras de construção de 
hospitais regionais do Estado. 
A reivindicação foi defendida 
durante audiência pública da 
Comissão de Saúde, na últi-
ma quarta-feira (25).

“Não iremos aprovar o 
orçamento da saúde se as 
obras desses hospitais não 
saírem do papel”, ameaçou o 
vice-presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Ederson 
Alves da Silva, que apresen-
tou um levantamento sobre 
a situação das 11 instituições 
regionais, a maioria com 
obras inacabadas. 

Segundo Ederson, em 
alguns municípios, como 
Uberaba e Juiz de Fora, as 
obras dos hospitais regionais 
já estão bem avançadas. No 
entanto, o funcionamento 
das instituições esbarraria 
em problemas de gestão, já 
que as administrações muni-
cipais alegam não dispor de 
recursos para que as unida-
des hospitalares passem a 
operar.

“Não adianta construir 
prédios, se não há equipa-
mentos e infraestrutura”, 
afirmou Ederson. Ele tam-
bém criticou o ministro da 
saúde do governo interino 
de Michel Temer, por ele ter 
afirmado que o SUS é grande 
demais. “Na verdade, o SUS 
precisa é ser aumentado”, 
contrapôs.

A falta de verbas tam-
bém foi apontada pelo presi-
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Comissão cobra esclarecimentos sobre 
falta de pagamento de diárias a militares

PLeNÁRio

Governador é alvo de críticas no Plenário

Deputados pediram, na Reunião de Plenário, o afastamento do governador

Ausência de representantes da PM e dos Bombeiros foi criticada

Sarah Torres

Guilherme Bergamini 

emenda – O deputado Cabo Jú-
lio (PMDB) também defendeu o 
pagamento das diárias aos poli-
ciais. Nesse sentido, ele sugeriu 
a apresentação de uma emen-
da à reforma administrativa en-
viada pelo Executivo à ALMG, 
com o objetivo de garantir o 
pagamento antecipado de diá-
rias aos servidores públicos.

com esses valores”, afirmou. 
Rodrigues mencionou, 

tam bém, que o deputado 
João Leite (PSDB) pediu ao 
comando da PM informações 
acerca dos valores pagos co-
mo diárias. Ele teria obtido 
como resposta que se trata-
va de parcelas indenizatórias 
previstas em dispositivo legal. 

de junho. Segundo Sargento 
Rodrigues, diversos policiais 
militares do Batalhão de Cho-
que escalados para trabalhar 
durante o Carnaval nas cida-
des de Diamantina, Mariana, 
Ouro Preto e São João del-Rei 
não teriam recebido as diá-
rias correspondentes, além 
de terem que dormir em lo-
cais improvisados.

Criticando a irregularidade 
denunciada por policiais, o par-
lamentar divulgou valores de 
diárias que teriam sido pagas 
recentemente aos comandan-
tes das duas corporações. Este 
ano, até o mês de abril, as di-
árias acumuladas dos coman-
dantes teriam chegado a R$ 
19,1 mil e a R$ 24,1 mil, na PM 
e no Corpo de Bombeiros, res-
pectivamente. “Os comandos 
não estão preocupados com o 
parcelamento dos salários, já 
que estão tirando a diferença 

Com críticas à ausência de re-
presentantes dos comandos 
da Política Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Estado em 
audiência sobre o pagamento 
de diárias a policiais, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT) apresentou, na última 
quarta-feira (25), novo re-
querimento sobre o assunto 
à Comissão de Administração 
Pública. Dessa vez, o objetivo 
é convocar os diretores de 
Recursos Humanos das duas 
corporações para esclarecer 
supostas irregularidades no 
pagamento de diárias aos mi-
litares escalados para reforçar 
o policiamento em cidades 
históricas do Estado durante 
o último Carnaval.

O pedido de convocação 
deve ser votado na próxima 
reunião da comissão, e a data 
prevista para o compareci-
mento dos militares é o dia 22 

um “balcão de negócios”. 
Usiminas – Os deputados João 
Leite e Gustavo Corrêa (DEM) 
criticaram a decisão do Conse-
lho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) de permi-
tir que a Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN) indique 
membros para o Conselho de 
Administração da Usiminas. A 
CSN é sócia minoritária da em-
presa mineira. 
Comunicações – A Presidên-
cia da ALMG informou, ainda 
na Reunião Ordinária, que o 
prazo de 20 dias para apresen-
tação de emendas ao projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), do Executivo, na 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira (FFO), será encerra-
do no dia 7 de junho. 

Também foi lido comu-
nicado do deputado Dirceu 
Ribeiro, informando o desli-
gamento do PHS, partido ao 
qual pertence, do Bloco Com-
promisso com Minas Gerais.

de recursos para campanhas. 
O deputado Sargento 

Rodrigues (PDT) sugeriu a 
criação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
para apurar possível tráfico 
de influência do governador já 
no exercício de seu mandato. 
O parlamentar acusou Pimen-
tel de participar de três en-
contros com empresários da 
Caoa, representante da Hyun-
dai no Brasil, depois de já ter 
sido diplomado como gover-
nador. Conforme delação pre-
miada do empresário Benedi-
to Rodrigues de Oliveira Neto, 
mais conhecido como Bené, 
a empresa teria repassado 
ao governador R$ 10 milhões 
em propina, em compensação 
por isenções fiscais determi-
nadas por ele quando era mi-
nistro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio. 

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) acusou Pimentel de ter 
transformado o ministério em 

para propor a reforma admi-
nistrativa encaminhada pelo 
Executivo à ALMG.

“O governador deveria se 
afastar, até para que possa se 
defender das acusações”, disse 
o deputado João Leite (PSDB), 
ao se referir à Operação Acrôni-
mo, da Polícia Federal, que apu-
ra possíveis concessões de be-
nefícios a empresas, em troca 

Deputados da oposição fize-
ram duras críticas ao governa-
dor Fernando Pimentel (PT) 
durante a Reunião Ordinária 
da última quarta-feira (25). 
Eles ratificaram, no Plenário, 
o anúncio feito em entrevista 
coletiva (leia na página 2) de 
que vão obstruir as votações, 
por considerar que o gover-
nador não tem legitimidade 
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ACoNTeCe NA SemANA

Segunda-feira (30/5)
9h30

• Debate público Base Nacional Comum Curricular: em Busca da Qualida-
de e da Equidade na Educação (Plenário)

13 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Carmo do Rio Claro) – de-

bater, com a presença de convidados, a implantação de programas de 
melhoria da qualidade do rebanho bovino no País. Requerimento: depu-
tado Emidinho Madeira

14h30
• Comissão de Administração Pública (Ribeirão das Neves) – visita à Pe-

nitenciária José Maria Alkimim e à Central de Escoltas para verificar as 
condições de infraestrutura dessas unidades. Requerimento: deputado 
Cabo Júlio

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 100 anos de nascimento 

do escritor Murilo Rubião. Requerimento: deputado Durval Ângelo
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Orquestra de Câmara Sesiminas

Terça-feira (31/5)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) - debater, com a presença 
de convidados, o processo de fortalecimento da democracia e a promo-
ção dos direitos humanos. Requerimento: deputado Cristiano Silveira e 
ex-deputado Professor Neivaldo

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Câ-

mara Municipal de João Monlevade
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Governador Is-
rael Pinheiro, para verificar a infraestrutura e as condições de trabalho 
da instituição. Requerimento: Arlen Santiago

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Teatro) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 
3.196/16, que regulamenta a exposição e a venda de produtos deriva-
dos do tabaco, bem como os avanços dos programas de prevenção e 
controle do tabagismo. Requerimento: deputado Antônio Jorge 

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

oRAdoReS

Reforma Administrativa
O deputado dalmo Ribeiro 
Silva (PSDB) criticou a pro-
posta de reforma administra-
tiva enviada pelo governador 
à Assembleia. Ele afirmou es-
tar perplexo com a extinção 
de vários órgãos, em especial 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico. Dalmo 
lembrou que o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado 

de Minas Gerais (Indi), res-
ponsável por atrair negócios 
para Minas, está ligado à 
pasta. “A extinção fará com 
que os empresários tenham 
dificuldades em trazer novos 
projetos e gerar empregos”, 
afirmou. O deputado infor-
mou que assinou o requeri-
mento para criação de uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investi-

gar denúncias de tráfico de 
influência do governador, no 
período em que foi ministro 
de Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior. Ele 
ainda reclamou da falta de 
segurança pública no Sul de 
Minas. Em aparte, Léo Por-
tela (PRB) defendeu que os 
guardas municipais tenham 
acesso ao Registro de Even-
tos de Defesa Social (Red’s).

Unimontes
A greve geral dos professores 
e alunos da Universidade de 
Montes Claros  (Unimontes) 
foi o tema do deputado  Carlos 
Pimenta (PDT). Segundo ele, 
os grevistas estão aguardan-
do um encontro com o gover-
no de Minas para debater o 
assunto. “Estamos tentando 
dialogar, mas o governo não 
quer ouvir os professores e 

os alunos”, afirmou. O depu-
tado disse que o governador 
Pimentel não está dando 
atenção para a universidade 
e que o hospital da faculda-
de está, há mais de 30 dias, 
atendendo somente urgên-
cia e emergência. Disse, 
ainda, que já solicitou uma 
audiência à Comissão de 
Educação para discutir o as-
sunto. Em relação ao Dia do 

Trabalhador Rural e ao Dia 
da Indústria, Pimenta disse 
que os trabalhadores rurais 
foram esquecidos pelos go-
vernos federal e estadual e 
que as  indústrias mineiras 
perderam a competitividade 
em relação às empresas na-
cionais e que as brasileiras 
também estão aquém das in-
ternacionais. “Não há o que 
comemorar”, lamentou.

Reforma Administrativa II
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) também criticou a re-
forma administrativa propos-
ta pelo governador Pimentel. 
Segundo ele, se a reforma 
for aprovada, o índice de 
desemprego do Estado vai 
aumentar. De acordo com o 
parlamentar, o governo pro-
meteu uma reforma ampla, 
com corte de gastos, mas, em 

vez disso, “criou vários cargos 
na administração pública”. 
Na opinião de Corrêa, a refor-
ma não deve ser aprovada na 
ALMG, em função do risco de 
afastamento do governador, 
que está sendo investigado 
por denúncias de corrupção. 
Ele sugeriu que Pimentel se 
licencie para apresentar sua 
defesa. O parlamentar ainda 
criticou a extinção da Secre-

taria de Desenvolvimento 
Econômico e a criação de ou-
tras três pastas, por decreto. 
Em sua opinião, Pimentel, 
com a reforma, “quer ter li-
berdade para fazer o que qui-
ser”, por meio de leis delega-
das. Corrêa informou que a 
oposição pretende obstruir 
as votações, por acreditar 
que o governador não tem 
legitimidade.
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Tv ASSemBLeiA

 0h Zás – Cantores João di Souza e Jucilene Buosi
 0h30 Comissão de Saúde (13/4) – Possível fechamento de 

maternidade e unidades do SUS em Betim
 4h Palestra – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, com Adriano 

Soares da Costa e Adriano Denardi Jr. 
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana / Teleaula 1 (Planejamento 

Urbano)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 

Sala de Imprensa – Intolerância política
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Acordo de leniência
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Debate público Base Nacional Comum Curricular – Em 

busca da qualidade e da equidade na educação (ao vivo)
 13h Geração – Blogueiro Luiz Othavio Gimenez (Xotifalá)

 13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana / Teleaula 1 (Planejamento 
Urbano)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Debate público Base Nacional Comum Curricular 

(continuação) – Em busca da qualidade e da equidade na 
educação (ao vivo)

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte / Interior: 
Sala de Imprensa – Intolerância política

 19h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem aos 100 anos de 
nascimento do escritor Murilo Rubião

 21h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Desafios para o Desenvolvimento: Zona 

da Mata, Vertentes e Caparaó
• programação sujeita a alterações
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15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (1º/6)
8 horas

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 
(Fortaleza) – visita ao Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde, para dar prosseguimento à criação da Associação Nacional pela 
Restrição da Propaganda de Bebidas Alcoólicas. Requerimento: deputa-
do Antônio Jorge

8h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Unifeg, de Guaxupé, da Ufla, de 

Lavras, e do Colégio Nossa Senhora das Dores, de Belo Horizonte 
9 horas

• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita à Fundação Ezequiel Dias, 
para analisar a produção de medicamentos e de vacinas, bem como a 
incineração de medicamentos estocados e vencidos. Requerimento: de-
putado Carlos Pimenta

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Logosófico Gonzalez, de 

Belo Horizonte
14h30

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-

dados, o financiamento, por parte do Estado e da União, dos hospitais 
privados conveniados com o SUS, assim como a concessão de emprésti-
mos a essas entidades. Requerimento: deputados Arlen Santiago, Glay-
con Franco, Carlos Pimenta e Doutor Jean Freire

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h15
• Comissões de Cultura e de Educação (Plenarinho I) – debater, com a 

presença de convidados, o processo de reconhecimento do conjunto 
arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Requerimento: deputados Paulo Lamac e Bosco

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II)

19 horas
• Comissão de Cultura (Auditório) – debater, com a presença de convida-

dos, a literatura, a política e o serviço público, em homenagem aos 100 
anos de nascimento do escritor Murilo Rubião. Requerimento: deputa-
do Durval Ângelo

Quinta-feira (2/6)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Noeme Campos, de Belo 
Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Curvelo) – debater, com a 

presença de convidados, o turismo e as potencialidades regionais do 
município. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões da GPI)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)
19 horas

• Comissões de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos e de Meio Am-
biente (Ouro Branco) – debater, com a presença de convidados, o Decre-
to 45.180, de 2009, que cria o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, 
e os projetos de lei que envolvem o parque. Requerimento: deputados 
Fred Costa e Cristiano Silveira

Sexta-feira (3/6)
12 horas

• Zás (Teatro) – show O charme da moda de viola, de  Karen Duarte
19 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 30 anos da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado (Fapemig). Requerimento: deputado Paulo Lamac

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


